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Ako pracuje motor:

(zdroj:Wikipendia)

1. nasávanie / kompresia - pri pohybe piesta nahor od okamihu uzavretia kanálov v priestore nad piestom sa tento priestor zmenšuje a dochádza k stlá?aniu pracovnej zmesi. Naopak priestor pod piestom sa zvä?šuje, ?o vyvoláva nasávanie pracovnej
náplne pre nasledujúci cyklus do priestoru k?ukovej skrine.

Tesne pred koncom zdvihu dôjde k zapáleniu zmesi nad piestom

2. spa?ovanie / výfuk / vyplachovanie - stla?ená zmes horením expanduje a tla?í piest nadol, následkom ?oho sa ?iasto?ne skomprimuje zmes v k?ukovej skrini. V priebehu pohybu piestu nadol sa otvorí výfukový kanál a spaliny za?nú opúš?a?
priestor nad piestom ?o vyvolá pokles tlaku. S malým oneskorením sa otvorí prepúš?ací kanál, ktorým prúdi predkomprimovaná zmes z priestoru k?ukovej skrine do priestoru nad piestom a zárove? pomáha vytla?i? spaliny (vyplachovanie). Táto doba
trvá aj pri pohybe piesta smerom nahor, až kým sa neuzatvoria kanály nad piestom.
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Vyplachovanie:
Vyplachovanie je fáza, ktorá sa u štvordobých motorov nevyskytuje. Pre dvojdobé motory je ve?mi dôležitá a jej priebeh výrazne ovplyv?uje vlastnosti motora. Pretože v pracovnom cykle nie je priestor na vytla?enie spalín pohybom piesta k hornej
úvrati, vyprázdnenie valca musia zabezpe?i?:

vo?ný výfuk - pri ktorom sa spaliny dostávajú von z valca len vplyvom rozdielu tlakov vo valci a vo výfukovom potrubí
vytla?enie ?erstvou nápl?ou - po otvorení prepúš?acieho kanálu sa stla?ená ?erstvá zmes dostáva do valca a pomáha vytla?i? zvyšky spalín.

Vyplachovanie je teda ?asovo ohrani?ené otvorením prepúš?acieho a uzavretím výfukového kanála (ventilu) a je charakterizované priamym stykom ?erstvej náplne so spalinami. Vplyvom dynamických javov pri rôznych režimoch práce motora môže
dôjs? k

vä?šiemu, alebo menšiemu premiešaniu ?erstvej zmesi so spalinami,
úniku ?erstvej zmesi do výfukového potrubia, alebo naopak
nedostato?nému vypláchnutiu spa?ovacieho priestoru so zvýšeným množstvom zvyškových spalín v ?alšom pracovnom cykle.

Výhody dvojdobého motora (klasického)

Popísaný cyklus sa dá ve?mi jednoducho realizova? otvormi a kanálmi vo valci, ktoré sú striedavo odkrývané a zakrývané hranou pohybujúceho sa piesta ( pozri: kanálový rozvod ). Preto dvojdobý motor nepotrebuje zložitý rozvodový mechanizmus, je
jednoduchý, spo?ahlivý a lacnejší.

Z použitého pracovného cyklu vyplývajú ?alšie výhody: vyšší objemový výkon, menšia výkonová hmotnos?, rovnomernejší priebeh krútiaceho momentu.

Nevýhody dvojdobého motora (klasického)

Zásadnou nevýhodou dvojdobého motora je jeho neekologickos?. Pri vyplachovaní dochádza k premiešaniu spalín a ?erstvej zmesi, ?o má za následok únik ?asti nespálenej zmesi priamo do výfuku. Pri motoroch s nasávaním pripravenej zmesi sa
vplyvom spa?ovania oleja prejavuje dymenie a zvyšuje sa podiel nespálených uh?ovodíkov. ?alšími nevýhodami sú: vyššia spotreba mazacieho oleja, nepravidelný chod pri nižších otá?kach, vä?ší hluk výfuku a nasávania.
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